
الدالل والشاهني يتقدمان باقتراح برغبة بشأن اإلعداد 
لالنتخابات البرملانية في ظل وباء كورونا 
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ريا�ض عواد 

أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب��ان محمد ال���دالل وأس��ام��ة 
الشاهني عن تقدميهما اقتراح برغبة بشأن 
اإلعداد لالنتخابات البرملانية القادمة في ظل 

وباء كورونا، جاء في نصه: 
إن إج��راء االنتخابات البرملانية من أهم 
صور وقواعد الدميقراطية، وتعد ممارسة 
كل ناخبة وناخب عملية اختيار املرشح 
املناسب لعضوية مجلس األم��ة من خالل 
تقييم أدائه ومعرفة مؤهالته وتبيان مواقفه 
ومن ثم التصويت له، من أهم احلقوق التي 
كفلها الدستور الكويتي، أكدت عليها املواثيق 

الدولية للحقوق السياسية واملدنية.
كما أن مم��ارس��ة االخ��ت��ي��ار االنتخابي 
تصل إل��ى مرحلة ال��واج��ب الوطني، نظراً 
ألهمية وخطورة الدور الذي ميارسه عضو 
مجلس األمة تشريعياً ورقابياً، األمر الذى 
يتطلب معه حسن االختيار ملن ميثل األمة في 

القرارات واألولويات الوطنية واملصيرية.
وتعد العملية االنتخابية متعددة األوجه 
فهي تشمل الناخبني واملرشحني والعاملني 
مع املرشحني والقضاء في إشرافه والداخلية 
في التنظيم والرقابة واإلعالم في التوجيه 
اإليجابي والدميقراطي ورقابة ومتابعة 

مؤسسات املجتمع املدني .. الخ.
األمر الذى يتطلب معه أن يعد لالنتخابات 
اإلع����داد اجل��ي��د واملتمكن خ��اص��ة ف��ي ظل 
اس��ت��م��رار انتشار وب���اء ف��ي��روس ك��ورون��ا 
الذي سيقف حائالً أمام التقاء الناخبني مع 
املرشحني أو عقد الندوات اجلماهيرية أو 
التزاور وااللتقاء في الدواوين واملنتديات 
اخلاصة أو العامة أو غيره من املمارسات 

املعتادة في االنتخابات.
كما أن يوم االقتراع يعد من األي��ام الذي 
يتطلب معه عناية خاصة به فى ظل انتشار 
وب��اء ف��اي��روس ك��ورون��ا، واحتمالية قيام 
حت��دي��ات م��ي��دان��ي��ة وعملية وط��ب��ي��ة عند 

ممارسة االقتراع فى ذلك اليوم.
وبناء عليه فإنه يستوجب التفكير بآليات 
ونظم جديدة ومبتكرة وفاعلة تساهم في 
إجن��اح املمارسة الدميقراطية، وف��ي ذات 
الوقت تراعي االعتبارات الصحية والطبية 
وس��الم��ة املواطنني والناخبني، ل��ذا فإننا 
نتقدم باالقتراح برغبة التالي لعرضه على 

مجلس األمة: 
1 - قيام مجلس ال���وزراء بإعداد خطة 
متكاملة بشأن االنتخابات القادمة يراعى 
فيها متطلبات شفافية وحوكمة ونزاهة 
االنتخابات، وكذلك يراعى األوضاع الصحية 
في ظل انتشار وباء فيروس كورونا ومدى 

قدرة الناخبني واملرشحني ب��أداء أدواره��م، 
وكذلك ق��درة اجلهات احلكومية واملجتمع 

املدني على حتقيق ذلك .
2 - قيام مجلس األمة واحلكومة بتعديل 
بعض أح��ك��ام القانون رق��م ) 35 ( لسنة 
1962 في شأن االنتخابات احلالي مراعاة 
للظروف اخلاصة بانتشار وب��اء كورونا 
وتطويراً للعملية االنتخابية وم��ن أمثلة 

ذلك :
- تعديل املادة ) 2 ( من قانون االنتخابات 
حيث يتطلب حتديد دقيق وواض��ح ملفهوم 
“ اجلرمية املخلة بالشرف واألمانة “ وهو 
أحد شروط احلرمان من االنتخاب ملا أثاره 
هذا املفهوم من مشاكل ولغط وعدم استقرار 
قانوني عليه ، وه��و االم��ر ال��ذي ح��ال دون 
مشاركة عدد كبير من الناخبني واملرشحني 
بسبب ص��دور أحكام قضائية فى مسائل 
ال ت��دخ��ل ضمن عملية اإلخ���الل بالشرف 
واألمانة ، وقد يكون اخليار الثاني إلغاء هذه 
العبارة واالكتفاء مبا ورد في باقي اجلملة 

من حتديد جلرائم محددة .

- دراس��ة تعديل امل��ادة ) 31 ( من قانون 
االن��ت��خ��اب��ات وال��ت��ي تنص على أن موعد 
علمية االنتخاب حصرية من الساعة 08:00 
صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساًء، بشكل 
يضمن مزيد من التباعد البدني وعدم التزاحم 
بساعات معينة، مع تعديل امل��واد املرتبطة 
ك��امل��ادة ) 35 ( من القانون وغيرها، دون 
إخالل باإلشراف القضائي وحق املرشحني 

وممثليهم بالرقابة واملتابعة اللصيقة.
- ي��ق��ت��رح ت��ع��دي��ل امل����ادة )31( مكرر 
من قانون االنتخابات املتعلقة بالدعاية 
االنتخابية للمرشحني بإضافة صور أخرى 
تكفلها ال��دول��ة لدعم الدعاية االنتخابية 
للمرشحني ، وم��ن ص��ور ذل��ك التنسيق مع 
وزارة اإلع��الم - سبق تطبيقه ولكنه ليس 
بالقانون - لتخصيص قناة يتم من خاللها 
دع��وة املرشحني لعرض رؤاه��م وبرامجهم 

وسيرتهم الذاتية للمرشحني.
ومن صور ذلك الطلب من اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات إع����داد برنامج 
إل��ك��ت��رون��ي خ���اص ل��الن��ت��خ��اب��ات يعرض 

معلومات وبيانات عن الرشحني ورؤاه��م 
وأطروحاتهم ، وبالتالي اإلضافة املقترحة 
“ التنسيق مع كافة أجهزة الدولة إلجناح 

العملية االنتخابية”.
- تعدل امل���واد ) 34 و 35 و 36 و 36 
مكرر ( من قانون االنتخابات على نحو يكفل 
إلزامية وجود مندوب أو أكثر، يتم اختياره 
باالتفاق بني مندوبي املرشحني ملشاركة 
اللجنة في عملية االنتخاب والفرز الحقاً 
- بعض اللجان االنتخابية فى انتخابات 
سابقة تقوم بذلك وجل��ان أخ��رى ال تقوم 
بذلك! مما يتطلب توحيد املمارسة تعزيزاً 
للشفافية وامل��م��ارس��ة الدميقراطية - كما 
يتطلب أن يكون الفرز علني باطالع كافة 
املندوبني املتواجدين في قاعة الفرز على 
ورقة االنتخاب لكل مقترع دعماً للشفافية في 

العملية االنتخابية.
3 - قيام مجلس األمة واحلكومة بتعديل 
بعض أح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م ) 42 ( لسنة 
2006 بإعادة حتديد ال��دوائ��ر االنتخابية 
لعضوية مجلس األم��ة، وذل��ك ملا ثبت من 

ق��ص��ور ب��ني وت��ع��اظ��م مل��ش��اك��ل سياسية 
واجتماعية بسبب قانون ال��دوائ��ر احلالي 
)ال��ص��وت ال��واح��د(، وذل��ك ب��اجت��اه قانون 
انتخابات جديد يكفل متثيل أفضل ملمثلي 

األمه قائم على معايير العدالة والكفاءة .
4 - قيام وزارة الداخلية بإصدار دليل 
إرش��ادي لكل خطوات العملية االنتخابية 
العملية والقانونية بظل ان��ت��ش��ار وب��اء 
فيروس ك��ورون��ا، وم��ا يحتاجه الناخبون 
واملرشحون خاصة، ويتم التنسيق مع وزارة 
الصحة في إعداد الدليل مع أهمية نشره على 

أكبر نطاق إعالمياً وميدانياً وإلكترونياً .
5 - قيام كل من وزارة الداخلية باالتفاق 
والتنسيق مع الهيئة العامة ملكافحة الفساد، 
بتشكيل ف��رق عمل ملتابعة االنتخابات 
ميدانياً، وباألخص فيما يتعلق مبكافحة 

الفساد االنتخابي.
- احل���زم ف��ي م��واج��ه��ة ك��اف��ة اجل��رائ��م 
املرتبطة بالعملية االنتخابية ميدانياً 
وباألخص جرمية الرشوة أو جرمية نقل 
القيود دون وج��ه ح��ق وك��اف��ة م��ا ورد من 

جرائم في املواد ) 43 و 44 و 45 ( من قانون 
االنتخابات ، وكذلك اجلرائم املسطرة في 
امل��ادة ) 22 ( من القانون رق��م ) 2 ( لسنة 
2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد وب��األخ��ص اجل��رائ��م ذات االرتباط 

بالعملية االنتخابية .
- قيام كل من وزارة الداخلية من ناحية 
والهيئة العامة ملكافحة الفساد من ناحية 
أخ���رى باعتماد إج����راءات تضمن سهولة 
وسرعة إبالغ األجهزة احلكومية املختصة 
عن أية مخالفات أو جرائم انتخابية ) خط 
اتصال ساخن، موقع على برامج التواصل 
االجتماعي، بريد إلكتروني... إلخ ( بهدف 

مواجهة جرائم االنتخابات ودعم مواجهتها.
- قيام ك��ل م��ن الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد وك��ذل��ك وزارة الداخلية ووزارة 
اإلع��الم بعمل أنشطة مشتركة أو منفصلة 
بشأن أهمية ن��زاه��ة العملية االنتخابية 
وتوعية بأهمية ودور مجلس األمة وأهمية 

مواجهة اجلرائم االنتخابية .
- قيام وزارة الداخلية بتقدمي خدمات 
إلكترونية للناخبني بشأن استخراج شهادات 
اجلنسية أو أية خدمات أخرى مطلوبة في 

العملية االنتخابية .
6 - قيام وزارة الصحة العامة :

- إعداد دليل إرشادي طبي صحي مرتبط 
بالعملية االنتخابية وي��وم االقتراع يوزع 

على اجلميع إعالمياً وميدانياً وإلكترونياً .
- إع��داد مراكز أو وح��دات صحية متنقله 
وباألخص أمام مقر كل مركز اقتراع يباشر 
تقدمي اخلدمات الصحية في أي��ام االقتراع 
وف��ي ح��ال االشتباه بإصابة أح��د الناخبني 
يتم االقتراع للمشتبه به في جلنة انتخابية 

خاصة معدة طبياً وصحياً لذلك .
- يتطلب أن يتم التنسيق م��ع القضاء 
والداخلية بشأن إج���راءات ي��وم اإلق��ت��راع 
)التعقيم، أهمية لبس الكمامات والقفازات، 
التباعد ال��ب��دن��ي وع���دم ال��ت��زاح��م( جلميع 

العاملني واملشاركني والناخبني .
- إقامة دورات إسعاف وط��وارئ طبية 
لعدد من املتطوعني الداعمني للدور الصحي 
وال��وق��ائ��ي ل���وزارة الصحة أث��ن��اء العملية 

االنتخابية.
7 - قيام وزارة الشؤون بإشراك املجتمع 
امل��دن��ي ف��ي اإلش���راف وال��رق��اب��ة والتوجيه 
العام في العملية االنتخابية، إلبراز الصور 
احلضارية واإليجابية للدميقراطية الكويتية 
ولتعزيز الشفافية في العملية االنتخابية 
ولدعم اجلهود احلكومية في إجناح العملية 

االنتخابية.

حماد يطالب باستمرار تأجيل أقساط 
6 أشهر إضافية قروض املواطنني لـ 

طالب النائب سعدون حماد 
العتيبي سمو رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء باستمرار تأجيل كل 
أق��س��اط ال��ق��روض للمواطنني 
ملدة ستة أشهر إضافية، وذلك 
بعد اقتراب انتهاء م��دة الستة 
أشهر املمنوحة لتأجيل األقساط 
ع��ل��ى امل��واط��ن��ني ون��ظ��راً لعدم 
وجود مؤشرات تدل على انتهاء 
جائحة فيروس كورونا املستجد 
)كوفيد 19( في الوقت احلالي، 
ب��اإلض��اف��ة ل��الرت��ف��اع امللحوظ 
ف��ي أع���داد اإلص��اب��ات اليومية 
املعلنة سواء احمللية او العاملية 
وإع��الن العديد من دول العالم 
الدخول في املرحلة الثانية من 

تلك اجلائحة.
وأض��اف حماد: إننا نرى في 
الوقت احلالي ض��رورة متديد 

ه��ذه امل���دة لستة أش��ه��ر أخ��رى 
إضافية، وذلك لتخفيف األعباء 
املالية على املواطنني، خاصة في 
ظل اآلثار املترتبة على إجراءات 
م��ك��اف��ح��ة ف���ي���روس ك���ورون���ا، 

وم��ا مت��ر ب��ه ال��ب��الد م��ن أوض��اع 
استثنائية انعكست آث��اره��ا 
السلبية على احلياة االقتصادية 
واملالية واالجتماعية، ومازالت 

هذه األزمة مستمرة .

سعدون حماد 
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أسامة الشاهني  محمد الدالل

الدالل يسأل وزير اخلارجية عن »تصريحات 
الرئيس األميركي بشأن الرغبة في التطبيع«

الشاهني: الظرف الصحي احلالي يتطلب إجراءات 
استثنائية لتنظيم االنتخابات البرملانية القادمة

ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب محمد ال����دالل ب��س��ؤال 
برملاني إلى وزير اخلارجية حول حقيقة 
ال��ت��ص��ري��ح��ات ال��ت��ي أدل���ى ب��ه��ا الرئيس 
األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب م��ؤخ��راً بشأن 
وج��ود أي ن��وع من التفاهمات أو الرغبة 
لدى دولة الكويت بشأن التطبيع مع الكيان 

الصهيوني.
وقال الدالل في سؤاله: “خرج الرئيس 
األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رم��ب بتصريحات 
ف��ي ألي��ام املاضية أش��ار فيها إل��ى وج��ود 
تفاهمات مع دولة الكويت بشأن التطبيع 
مع الكيان الصهيوني احملتل، وجاءت تلك 
التصريحات بعد التقاء وف��د كويتي مع 
الرئيس األميركي ال��ذي منح سمو أمير 
البالد شافاه الله وعافاه وس��ام أميركي 
عالي املستوى، ونظراً خلطورة ما أدلى 

به الرئيس األميركي خاصة أنه يتعارض 
مع السياسة الرسمية اإليجابية واملباركة 
للدولة واملوقف البرملاني والشعبي الرافض 
لالحتالل أو التطبيع معه ، ل��ذا يرجى 
إفادتنا باآلتي: ما حقيقة التصريحات التي 
أدلى بها الرئيس األميركي مؤخراً بشأن 
وج��ود أي ن��وع من التفاهمات أو الرغبة 
لدى دولة الكويت بشأن التطبيع مع الكيان 
الصهيوني، وهل مت التواصل مع الطرف 
األم��ي��رك��ي ال��رس��م��ي ملعرفة أس��ب��اب ذكر 
الرئيس األميركي ذلك؟ وهل مت بعد صدور 
تصريح الرئيس األميركي نفي توجه دولة 
الكويت للتطبيع مع الكيان احملتل رسمياً 

مع اجلانب الرسمي األميركي؟”
وأشار الى ان “وفدا ميثل دولة الكويت 
ق��ام ب��اس��ت��الم وس���ام خ��اص منح لسمو 

أمير البالد شافاه الله وعافاه ورده ساملاً 
وك��ان في حضور تسليم الوسام عدد من 
مسؤولي وزارة اخلارجية، فما هي الرواية 
احلقيقية ال��واردة من مسؤولي ال��وزارة ملا 
دار من نقاش بشأن موضوع التطبيع مع 
الكيان احملتل؟ وما هو الرد الرسمي للوفد 
الكويتي على الطرح األميركي فى اللقاء 
حتديداً؟ وهل كان الوفد مخول للحديث أو 
التباحث في موضوع التطبيع مع الكيان 

احملتل من عدمه؟”
وسأل الدالل: “ما أسباب امتناع وزارة 
اخل��ارج��ي��ة ع��ن إص���دار تصريح رسمي 
بشأن تصريحات الرئيس األميركي التي 
من الواضح تسعى لتوريط دولة الكويت 
فى خطر التطبيع مع الكيان احملتل ومتى 

سيصدر تصريح فى هذا الشأن

أعلن النائب أسامة الشاهني عن تقدمه 
وال��ن��ائ��ب محمد ال����دالل ب��اق��ت��راح برغبة 
يتضمن القيام بإجراءات استثنائية لتنظيم 
االنتخابات البرملانية القادمة مب��ا يوفر 
احلماية للمشاركني في عملية االقتراع  في 

ظل انتشار فيروس كورونا.
وقال الشاهني في تصريح مبجلس األمة 
أمس: إن إجراء االنتخابات في هذا التوقيت 
بكل شفافية ونزاهة وفي ظل الظرف الصحي 
احلالي يتطلب الكثير من احليطة واحلذر، 

واصفاً تلك االنتخابات ب “االستثنائية”.
وأض��اف أن ه��ذا االق��ت��راح برغبة مفصل 
ويحوي العديد من االقتراحات التفصيلية 
من بينها ض��رورة تعديل م��ادة في قانون 
االنتخابات تتعلق بتعديل وقت االقتراع من 
الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، مشدداً 

على ضرورة مد العملية االنتخابية لساعات 
أطول.

وأش��ار إلى أنه من ضمن هذه التعديالت 
وج��ود أرب��ع م��دارس في كل منطقه بدال من 
مدرستني باإلضافة الى زي��ادة عدد اللجان 
الفرعية لالقتراع من عشرة جلان الي عشرين 

جلنة.
وأك��د ض���رورة مشاركة وزارة االع��الم 
مبساحة اعالنية أكبر للمرشحني وتقنينها 
وتعميمها لفترات أكبر عبر تلفزيون الكويت 
واالذاع���ة وال��ق��ن��وات اخل��اص��ة الن الناخب 
في ه��ذه العملية لن يعتمد على الدواوين 
وال��ن��دوات اجلماهيرية حتى يكون اطالع 

الناخبني والناخبات أكبر. 
ولفت إلى أن من بني النقاط التي تضمنها 
االق��ت��راح تشكيل ف��رق ميدانية من جمعية 

الشفافية وهيئة مكافحة الفساد ووزارة 
الداخلية لضبط العملية االنتخابية وضبط 
ح��االت اجلرائم االنتخابية وتسخير خط 
ساخن وميسر للمواطنني للتبليغ عن جرائم 

الرشوة وشراء األصوات وغيرها.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك الزامية 
ب��وج��ود مندوبني للمرشحني ف��ي اللجان 
الفرعية، حيث لوحظ في العملية االنتخابية 
السابقة أن عملية الفرز متت من دون وجود 

بعض املندوبني. 
وأك����د ال��ش��اه��ني أن ت��ل��ك االق��ت��راح��ات 
التفصيلية و التعديالت التشريعية تأتي 
كضمانة للتباعد اجل��س��دي وع���دم وج��ود 
ت��زاح��م خ��الل اج���راء االنتخابات وسالمة 
للعاملني واملشرفني على عملية االقتراع 

والناخبني

حضور  بعض 
النواب إلجراء 

مسحات »كورونا«
حضر يوم أمس عدد من النواب إلى 
مجلس األم��ة إلج��راء املسحات الطبية 
اخل��اص��ة بفحص ف��ي��روس ك��ورون��ا، 
وخضع للفحص النواب أسامة الشاهني، 

ونايف املرداس وعلي الدقباسي.
وكانت األمانة العامة أخطرت النواب 
من خالل رسالة نصية بإجراء مسحات 
طبية أمس للتأكد من خلوهم من فيروس 

كورونا.
وذكرت الرسالة: إنه “بناء على دعوة 
رئيس مجلس األمة لعقد جلسة مجلس 
األمة العادية يومي الثالثاء واألربعاء 
22-23  اجل���اري، فإنه سيجري أخذ 
)املسحات الطبية( للنواب للتأكد من 
خلوهم م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا، وس��وف 
تتواجد األطقم الطبية باملجلس يوم  20 
اجل��اري من الساعة العاشرة صباحاً 

وحتى الساعة الثانية ظهراً.

استجوابان لرئيس مجلس الوزراء
 و59 تقريرًا للجان البرملانية في جلسة الغد

جانب من جلسة سابقة 

يعقد مجلس األمة جلسته العادية 
والتكميلية يومي الثالثاء واألربعاء 
املقبلني للنظر في بنود جدول األعمال 

املكون من 18 بنداً.
ويستهل املجلس جلسته ببنود 

ال��ت��ص��دي��ق ع��ل��ى امل��ض��اب��ط وكشف 
األوراق والرسائل الواردة والعرائض 
وال��ش��ك��اوى، وبند األس��ئ��ل��ة. وينظر 
املجلس في االستجوابني املقدمني من 
كل من النائب د. عبدالكرمي الكندري ، 

والنائب احلميدي السبيعي إلى سمو 
رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ صباح 
اخل��ال��د. وم���درج على اجل���دول عدد 
من تقارير اللجان وطلبات املناقشة 

وجلان التحقيق وغيرها.


